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Zmluva o poskytovaní služieb  

Externý manažment projektu „Výstavba multifunkčného zariadenia 
pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“, 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Obec Stráne pod Tatrami 

Adresa:  Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami, Slovensko 
Zaregistrovaný:  V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb 

IČO:  00 326 593 
DIČ:                            2020697305      

Telefón:  +421 903 394 080 

Email:                          obec@stranepodtatrami.sk           

Zastúpená:  Rastislav Sloveňák, starosta obce 

Bankové spojenie:      VÚB, a.s.   
Číslo účtu:   SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2. Poskytovateľ:   

Sídlo:   

Zapísaná:    

IČO:   

DIČ:   

Zastúpená:   

Telefón:  

Email:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

spolu objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“ a každý samostatne ďalej len „zmluvná strana“ 

 

Zmluvné strany na základe výsledkov verejného obstarávania, zákazky s nízkou hodnotou podľa § 
117 zákona o verejnom obstarávaní, uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb externého 
manažmentu pre projekt „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod 
Tatrami“, (ďalej len „zmluva“), ktorej účelom je úspešná implementácia uvedeného projektu. 
 

Čl. 2. 

Predmet diela 

 

2.1. Predmetom zmluvy je Externý manažment projektu „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti 

a mládež v obci Stráne pod Tatrami“ (č. projektu LDI01006), ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho 

finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za podmienok ustanovených v 

Projektovej zmluve. Súčasťou externého manažmentu je: 
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a) projektový manažment projektu v zmysle usmernení Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako Správcu programu pre program “Miestny rozvoj, 

odstraňovanie chudoby a inklúzia“ vo všetkých fázach projektového cyklu (plánovanie, 

implementácia, monitoring, vyhodnotenie a následné aktivity), 

b) komunikácia s 3 slovenskými partnermi projektu (Obec Rakúsy, Centrum voľného času 

Rakúsy č. 81 a Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.), 1 nórskym partnerom 

(Åpenhet) a 3 spolupracujúcimi inštitúciami (Základná škola a materská škola Stráne pod 

Tatrami, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a SZUŠ Rosnička, 

c) spolupráca s internými zamestnancami obstarávateľa (obec Stráne pod Tatrami) 

zabezpečujúcimi odborné aspekty manažovania jednotlivých aktivít, 

d) konzultácie týkajúce sa súladu realizácie projektu s Projektovou zmluvou, Partnerskými 

dohodami a pravidlami programu (najmä oprávnenosti výdavkov), 

e) projektové riadenie projektu v súlade s projektovou zmluvou na realizáciu projektu v rámci 

programu medzi mandantom a Správcom programu ako aj súvisiacej riadiacej dokumentácie, 

f) príprava priebežných správ a záverečnej správy (finančných a opisných); spolupráca na 

príprave podkladov pre národnú kontrolu výdavkov, 

g) príprava žiadostí o platbu a ich zúčtovanie, 

h) realizácie zmien projektu počas jeho implementácie na základe požiadaviek objednávateľa 

v súlade s podmienkami Správcu programu a Projektovej zmluvy, 

i) komunikácia so Správcom programu, 

j) spolupráca v rámci opatrení pre publicitu a informovanosť v zmysle projektovej zmluvy, 

sledovanie publicity projektu, 

k) dohľad nad zabezpečovaním vecného a časového súladu projektu s podmienkami projektovej 

zmluvy, 

l) kontrola dokumentácie k projektu, 

m) plánovanie, organizovanie a riadenie aktivít projektu v súvislosti s verejným obstarávaním, 

n) poradenstvo k realizácií jednotlivých aktivít projektu, 

o) účasť na kontrolách na mieste vykonávaných správcom programu, resp. iným oprávneným 

orgánom, 

p) finančné riadenie projektu v súlade s projektovou zmluvou ako aj súvisiacej riadiacej 

dokumentácie, 

q) spracovanie zoznamu účtovných dokladov k priebežným správam a záverečnej správe 

o projekte, 

r) kontrola ostatnej účtovnej dokumentácie predkladanej k priebežným správam a záverečnej 

správe projekte, 

s) konzultácie a kontrola účtovných dokladov, 

t) dohľad nad zabezpečovaním finančného súladu projektu s podmienkami projektovej zmluvy, 

u) poradenstvo k realizácií jednotlivých finančných operácií v súvislosti s projektom, 

v) vyhotovenie interných finančných predpisov (sledovanie čerpania finančných prostriedkov, 

odpisový plán, evidencia majetku obstaraného z prostriedkov grantu a pod.), 

w) dohľad nad zabezpečením oprávnenosti výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami 

oprávnenosti, 

x) sledovanie právnych predpisov SR a EÚ a usmernení Správcu programu, 

y) sledovanie a priebežne vyhodnocovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu, 

z) priebežne hodnotenie realizácie projektu a dosahovanie čiastkových cieľov, 

aa) spracúvanie hodnotiacich správ, štatistík a príkladov dobrej praxe, 

bb) spolupráca na realizácii evaluácie projektu, 

cc) spolupráca pri zverejňovaní informácií na príslušných portáloch v zmysle pokynov správcu 

programu, 

dd) vedenie evidencie výstupov externej komunikácie voči verejnosti a médiám a voči orgánom 

vystupujúcim v procese implementácie, 
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2.2. Poskytovateľ bude vykonávať v spolupráci s objednávateľom externý manažment projektu za 

účelom efektívnej implementácie projektu a splnenia povinností objednávateľa definovaných 

v Projektovej zmluve a Partnerskej dohode uzavretej medzi objednávateľom a partnermi projektu. 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní externého manažmentu projektu postupovať s odbornou 

starostlivosťou a vykonávať túto činnosť podľa pokynov objednávateľa. 

 

 

Čl. 3. 

Cena za služby a jej splatnosť 

 

3.1 Cena odborných služieb externého manažmentu Projektu bola stanovená na základe výsledkov 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto Zmluvy nasledovne:. 

 

Cena bez DPH:   .......................... EUR 
Výška DPH:   .........................  EUR 
Cena s DPH:     .......................... EUR 

 

3.2 Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s 

plnením predmetu tejto Zmluvy. Úhrada faktúr je podmienená schválením súpisu poskytnutých služieb 

objednávateľom. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poskytnuté služby externého manažmentu na 

základe skutočne zrealizovaných a objednávateľom prevzatých služieb a to v alikvotnej výške min 

2/24 z dohodnutej zmluvnej ceny uvedenej v článku 3.1. tejto zmluvy, alebo po poskytnutí služby 

v trvaní min 120 hodín. Výnimku tvorí záverečná faktúra, ktorá musí byť vystavená najneskôr 14 dní 

pred ukončením realizácie projektu. , Súpis poskytnutých služieb schvaľuje objednávateľ. Faktúra je 

splatná 14 dní od doručenia faktúry. 

 

3.3 Faktúry predložené na úhradu musia spĺňať náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude 

vyhotovená 2x ako daňový doklad a bude obsahovať hlavne tieto údaje: 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka, 

- číslo zmluvy, 

- číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu, 

- súpis poskytnutých služieb, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

- číslo projektu: LDI01006, Názov projektu: „Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v 

obci Stráne pod Tatrami“  

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

3.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok. 

 

 

Čl. 4. 

Čas plnenia 

 

4.1. Poskytovateľ bude služby externého manažmentu Projektu poskytovať 24 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy, alebo do ukončenia realizácie aktivít Projektu. 
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4.2. O poskytnutí služby alebo jej častí spíšu zmluvné strany súpis poskytnutých služieb, ktorý je 

potvrdením podľa odseku 3.3 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 5. 

Záväzky zmluvných strán 

 

5.1 Poskytovateľ je povinný vykonať služby riadne a včas podľa článku 2 tejto zmluvy na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 

oboznámil pri činnosti podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 

 

5.3 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne 

zabezpečenie služieb. Patričnou súčinnosťou sa rozumie napríklad: 

- obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom zmluvy, o ktoré 

požiada poskytovateľ, 

- informovať bezodkladne poskytovateľa o akejkoľvek korešpondencii súvisiacej s projektom, 

ktorá bola doručená objednávateľovi, najmä o takej, z ktorej pre poskytovateľa vyplývajú 

povinnosti, 

- vytvoriť také podmienky spolupráce, definované poskytovateľom, aby poskytovateľ mohol 

riadne a včas splniť svoj záväzok, 

Patričnú súčinnosť je povinný objednávateľ poskytnúť na výzvu poskytovateľa bez zbytočného 

odkladu. 

 

5.4 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na 

úspešnú implementáciu projektu. Na výzvu objednávateľa je poskytovateľ povinný písomne 

informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu o skutočnom stave prebiehajúcich služieb. 

 

 

Čl. 6. 

Ostatné ustanovenia 

 

6.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť zmluvný vzťah odstúpením od zmluvy iba z dôvodov 

podstatných porušení ustanovení tejto zmluvy, a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Odstúpením od 

zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 

6.2 Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa považuje: 

a) neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa 

b) neuskutočnenie služby predmetu zmluvy poskytovateľom v dohodnutom termíne 

c) ak služby, ktoré sú predmetom zmluvy nebudú vykonávané kvalitne, odborne, podľa 

navrhnutej koncepcie 

d) omeškanie v poskytovaní služieb na strane poskytovateľa, ak omeškaním dôjde ku škode. 

 

6.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou s jednomesačnou výpovednou 

lehotou. 

 

6.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 
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6.5 Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať 

záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

 

 

 

 

Čl. 7. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

7.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

7.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú 

v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané zodpovednými 

osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

 

7.3 V prípade zvýšenia rozsahu alebo zmeny povahy služieb sa ďalšie programové a finančné 

dojednania budú realizovať písomným dodatkom ku existujúcej zmluve. 

 

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po 

zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. 

 

7.5 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu 

o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla mať za následok priamo či nepriamo 

zmarenie alebo podstatné sťaženie plnenia zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto 

skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

 

7.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany 

zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou. 

 

7.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po jednom rovnopise. 

 

7.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 

Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, 

Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu 

generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na 

výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným 

týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu 

povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 

7.9 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva  sa uzatvára v rámci projektu „Výstavba 

multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami“ financovaného z Grantov 

EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

7.10 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva  ako i všetky jej prípadné dodatky, 

môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu. 

 

7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie 

sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz 

toho pripájajú svoje podpisy. 
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V .................................... dňa:               V .................................... dňa:  

 

 

__________________________    _____________________________ 

za objednávateľa                             za poskytovateľa 

    


